REFERAT FRA MØDE DEN 11. MAJ 2010
Hej
Tak for et godt og konstruktivt igangsætningsmøde i aftes. Jeg er sikker på, at vi nok skal
komme i mål med 1. blomst til september måned J
Indenfor de 5 kriterier aftalte vi flg.:
”Indblik”:
Spørgeskema / demografisk undersøgelse til husstandsomdeling -> Steen og
Rikke
Følgebrev til husstandsomdeling -> Tina
Oversigt over byens vejnavne/”vejkontaktpersoner” -> Poul Verner
Oversigt over opland + Hjortkjærs vejnavne/ ”vejkontaktpersoner” -> Laura &
Tina
Oversigt over virksomheder (inddelt i fagområder og gerne størrelser) -> Tina
Faktuelle talmaterialer fra kommunen -> Poul Verner (finder kontaktperson) /
Steen og Rikke (taler med kommunens kontaktperson)
”Udsyn”:
Udkast om Udviklingsrådets arbejde -> Tina
Selve punktet skal vi bruge en selvstændig aften på at diskutere.
”Netværk & sammenhold”:
Liste over formelle og uformelle netværk der kendes -> alle laver hver en liste
”Foreningsliv”:
Oversigt over foreninger og foreningsformænd -> Laura
Invitation til fællesmøde d. 15/6, kl. 19.30 -> Tina & Laura
”Organisation”:
Vi tager fat på dette punkt ved et af de kommende møder.
Poul Verner sender brev til Hanne Jespersen for at sikre, at kommunen & Landdistrikternes Hus ved, at vi gerne vil ligge billet ind på at være den 1. Landsby i kommunen, der
bliver optaget i udviklingsprogrammet.
Vi skal have indsamlet mest muligt information og have påbegyndt sammenskrivningen/
ansøgningen/egenvurderingen hurtigst muligt. Poul Verner må gerne få afklaret, hvornår
vores ansøgning senest skal være færdig, såfremt vi skal være 1. landsby i Varde kommune til at få en blomst (og også gerne hvornår de ved, hvilken by der vælges i Varde
kommune).
Jesper informerer Niels Bach vedr. Mødet.
Derudover må vi få fulgt op på evt. andre, der vil deltage enten i tovholdergruppen, eller
med praktisk arbejde (Andelskassen, Erhvervsliv, Landbrug, andre foreninger, institutio-

ner osv. osv.)
Noget vi skal diskutere ved næste møde er ”pyntning” /oprydning af/ved byen før festligholdelserne. Det kunne være rigtig godt at få samlet en flok personer, der kunne være
interesseret i at deltage aktivt i dette eller har gode inputs til dette.
Og så må vi snakke videre om ”reklame” for både Udviklingsprogrammet og spørgeskema undersøgelsen. I første omgang beder jeg Kurt lave en side på hjemmesiden om
Blomstrende Landsbyer, hvor vi kan ligge informationsmateriale ind – sammen med
eks.vis. referater ala denne – og indsamlede oplysninger osv. osv.
Vi mødes igen d. 31. Maj, kl. 19.30 hos Steen og Rikke.
På gensyn
Tina

